OÚ Liptál
Předmět:

FW: pozvánka na výstavu Floria LÉTO v Kroměříži

Od: Gabriela Opravilová [mailto:opravilova@vystavistefloria.cz]
Odesláno: 20. června 2019 8:44
Komu: g.opravilova@seznam.cz
Předmět: pozvánka na výstavu Floria LÉTO v Kroměříži

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala na 43. ročník celostátní prodejní zahradnické výstavy
Floria LÉTO 2019, která se uskuteční v termínu 9. – 11. srpna 2019 na Výstavišti Kroměříž.
Letošní ročník tradiční prodejní výstavy nese motto „Zahrada fantazie“. Návštěvníky
zaujme promenáda v kouzelné květinové zahradě a organizátoři opět květinově vyzdobí
kroměřížský kostel svatého Jana Křtitele. Pro návštěvníky bude po celou dobu výstavy
připravena bezplatná kyvadlová autobusová doprava mezi výstavištěm a kostelem sv. Jana
křtitele.
Těšit se můžete také na expozici kaktusů, sukulentů a balkonových rostlin, ukázku moderní i
historické zemědělské techniky, výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva.
Kromě tradičního prodeje rostlin, květin, stromů, keřů, zahradní techniky a dalších potřeb pro dům
a zahradu, je pro Vás připraven doprovodný kulturní program.
Pátek 9. 8. 11:00 – 14:00 - Boršičanka AK
Sobota 10. 8. 11:00 – 14:00 - Cimballica
Neděle 11. 8. 11:00 – 13:00 - Jaroslav Dolník
13:00 – 14:00 - Jakub Smolík
Pro zájezdy ohlášené předem je připraveno jednotné zlevněné vstupné 80,- Kč/osoba. Zájezdy, prosím,
hlaste do 26. 7. 2019 na email opravilova@vystavistefloria.cz. Na základě objednávky obdržíte fakturu, po
jejímž zaplacení budou vstupenky (vouchery) odeslány mailem.

Výstaviště Kroměříž je bezbariérový areál, který návštěvníkům nabízí veškerý komfort a zázemí.
Velká část areálu je krytá, takže si můžete pobyt užít i za nepříznivého počasí. K dispozici je velké
parkoviště pro autobusy a více než 2000 parkovacích míst pro automobily. Více informací získáte
na www.vystavistekromeriz.cz a na facebooku.
Také bych Vás ráda pozvala na další celostátní prodejní zahradnické výstavy, které se uskuteční
v letošním roce na Výstavišti Kroměříž a jsou to Floria PODZIM BONSAI v termínu 27. – 29. 9. a
Floria PODZIM DUŠIČKY 11. – 13. 10.
Floria PODZIM BONSAI představí jedinečnou přehlídku bonsají nevyčíslitelné hodnoty.
V doprovodném programu vystoupí DUO JAMAHA, DUO KAMELIE, Cimbálová muzika
RÉVA a mnoho dalších.
Floria PODZIM DUŠIČKY představí unikátní expozici s mottem „Umění se rozloučit “. Pro
návštěvníky bude také připravena velkolepá expozice nejrůznějších druhů dýní doplněná o
výstavu tradičního ovoce a zeleniny s podzimními květinovými aranžmá z různých druhů
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mečíků a chryzantém. Expozici vytvoří odborníci z Českého zahrádkářského svazu. O
dobrou náladu se postará cimbálová muzika.
Omlouvám se za nevyžádaný mail.
Hezký den
S pozdravem, Gabriela Opravilová
Ing. Gabriela Opravilová
manažerka výstav (burzy)

Telefon: +420 724 609 798
E-mail: opravilova@vystavistefloria.cz
www.vystavistekromeriz.cz

VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
K Výstavišti 4069/8, 767 01 Kroměříž

UPOZORNĚNÍ: Není-li výslovně uvedeno jinak, mají informace obsažené v tomto e-mailu
pouze informativní charakter (a to včetně případných cenových údajů) a v žádném ohledu společnost VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o. k ničemu nezavazují. Text tohoto e-mailu
není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoli smlouvy jménem
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o. Každá smlouva s VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o. musí být uzavřena výhradně v písemné formě a podepsána osobami oprávněnými jednat za
společnost. Totéž platí pro přijetí objednávky ze strany VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
NOTICE: If not expressly stated otherwise, the information contained in this e-mail is provided solely for information purposes (including any price information) and does not
represent a binding commitment of VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o. The text of this e-mail cannot be considered a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a
proposal to conclude a contract, nor any other legal act aimed at concluding any contract with VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o. Any contract with VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
must be concluded in written form only and must be signed by the authorized representatives of the company. The same applies to the acceptance of any purchase order by
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
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